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அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு
வேலை வாய்ப்பு திறன் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கு:
கவர்னர் பன்வாரிலால் த�ொடக்கி வைத்தார்
சென்னை, ஜூலை.11ம ா ண வ ர ்க ளின்
வேலைவாய்ப்புக்கான
திறன்
மேம்பாட்டு கருத்தரங்கை கவர்னர்
பன்வாரிலால் புர�ோகித் த�ொடங்கி
வைத்தார்.
தமிழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு
வேலைவாய்ப்புக்கான
திறன்
மேம்பாட்டை அதிகரிக்க சென்னை
அண்ணா
பல்கலைக்கழகத்தில்
கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. கவர்னரின்
கூடுதல்
தலைமை
செயலாளர்
ஆர்.ராஜக�ோபால்
வரவேற்றார்.
கருத்தரங்கை கவர்னர் பன்வாரிலால்
புர�ோகித்
குத்துவிளக்கு
ஏற்றி
த�ொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:தமிழகத்தில்
உள்ள
பல்கலைக்கழகம்,
கல்லூரிகளில்
இருந்து ஆண்டுக்கு 8 லட்சத்து 86
ஆயிரம் பேர் படிப்பை முடித்து
வெளியே வருகின்றனர். எனவே
மாணவ–மாணவிகள் திறன் மேம்பட
கற்றுக்கொடுங்கள்.
அவர்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க த�ொழில்
நிறுவனங்களுக்கு
தேவையான
திறமைகளை கற்பியுங்கள்.
துணைவேந்தர்களை
தேர்ந்து
எடுப்பதில் வெளிப்படைத்தன்மை,
நேர்மை
ஆகியவற்றை
கடைபிடிக்கிற�ோம். விண்ணப்பிப்ப
வர்களில்
திறமையானவர்களை
தேர்ந்து எடுக்கிற�ோம்.

கல்வியுடன்
த�ொழில்திறன் பயிற்சி

பல்கலைக்கழகத்தின்
உயரிய
ப�ொறுப்புகளில் உள்ளவர்கள் நல்ல
நடத்தைகளையும், ப�ோதனைகளையும்
இளைய
தலைமுறையினரிடம்
விதைக்க வேண்டும். சமூகத்தின்
வளர்ச்சி
மற்றும்
வாழ்க்கையின்
இலக்கை
அடைய
மாணவ
சமுதாயத்துக்கு பேராசிரியர்கள் முதல்
துணைவேந்தர்கள் வரை ஒளியாக
இருந்து வெளிச்சம் காட்ட வேண்டும்.
என்ன கற்கிற�ோம�ோ அதுவே நமக்கு
பின்னாளில்
உதவும்.
இவ்வாறு
கவர்னர் பேசினார்.

உயர் கல்வி ஆணையத்துக்கு தமிழகம்
எதிர்ப்பு: அமைச்சர் அன்பழகன் தகவல்

உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே.பி.
அன்பழகன் பேசுகையில், தரமான
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியுடன் உயர்
கல்வியை வழங்குவதே இந்த அரசின்
ந�ோக்கம். உலக அளவில் இந்தியாவில்
தான் 18 வயது முதல் 25 வயது
வரை உள்ள இளைஞர்கள் அதிகம்
இருக்கிறார்கள். வளர்ந்த நாடுகளில்
த�ொழிலாளர்கள் 60 சதவீதம் முதல்
90 சதவீதம் வரை முழுத்திறன்
பெற்றவர்களாக விளங்குகிறார்கள்.
ஆனால் இந்தியாவில் 20 முதல் 24
சதவீதம் தான் உள்ளனர். எனவே
நமது இளைஞர்களுக்கு கல்வியுடன்
த�ொழில் திறன் பயிற்சியும் அளிப்பது
அவசியம் என்றார்.
மேலும் அகில இந்திய த�ொழில்
நுட்ப கல்வி குழும தலைவர்
அனில்
சகாசரபுத்தே,
அண்ணா
பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் எம்.
கே.சுரப்பா உள்பட பலர் பேசினர்.
கருத்தரங்கில்
துணைவேந்தர்கள்
எஸ்.கீதாலட்சுமி,
பி.துரைசாமி,
எஸ்.தங்கசாமி, பாஸ்கரன், உயர்
கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர்
சுனில்
பாலிவால்,
தமிழ்நாடு
த�ொழில்நுட்ப கல்வி ஆணையர்
விவேகானந்தன், சென்னை ஐ.ஐ.டி.

EIH அச�ோசியேட்டட் ஹ�ோட்டல்ஸ் லிமிடெட்
உறுப்பினர்
பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ்.டி ர�ோடு, மீனம்பாக்கம், சென்னை–௬௦௦௦௨௭.
வெப்சைட்: www.eihassociatedhotels.in
Phone: 91-44-2234 4747; Fax: 91-44-2234 6699
CIN: L92490TN1983PLC009903

அறிவிப்பு
இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவதாவது:
(a) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை
செயல்படுத்த
கம்பெனியின்
முப்பத்து
ஐந்தாவது
வருடாந்திர
ப�ொதுக்கூட்டம் 3 ஆகஸ்ட், 2018 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 
3.30 மணிக்கு டிரைடண்ட், 1/24, ஜி.எஸ்.டி.ர�ோடு, மீனம்பாக்கம்,
சென்னை– 600 027ல் நடைபெறுகிறது. வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்டம்
பற்றிய அறிவிப்பு, வருகை சீட்டு, பதிலி படிவம் மற்றும் 31 மார்ச், 2018ல்
முடிந்த நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை மின்னணு
முறையிலும் சாதாரண முறையிலும் பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்பும் பணி
7 ஜூலை, 2018 அன்று முடிக்கப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர அறிக்கை,
வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகை சீட்டு மற்றும் பதிலி
படிவத்தை கம்பெனியின் வெப்சைட் www.eihassociatedhotels.inல் உள்ளது.
மேற்சொன்ன ஆவணங்களை காகித வடிவில் பெற உறுப்பினர்கள்
விரும்பினால், அவர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு இவை இலவசமாக
அனுப்பி வைக்கப்படும். இதற்காக, isdho@oberoigroup.comக்கு DP ID-–Client
ID/Folio No. ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு இமெயில் அனுப்புமாறும் அல்லது
கம்பெனி செயலாளர், 7, ஷாம் நாத் மார்க், டெல்லி–110 054 அவர்களுக்கு
எழுத்துபூர்வமான க�ோரிக்கையை அனுப்புமாறும் உறுப்பினர்கள் கேட்டுக்
க�ொள்ளப்படுகிறார்கள். மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் NDSL இணையதளம்
https://www.evoting.nsdl.comல் உள்ளது.
(b) கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை
மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20ன்படி, ப�ொதுக்கூட்டத்தில்
பங்குதாரர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்காக த�ொலைதூர
மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து
பங்குதாரர்களுக்கும் த�ொலைதூர மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான
வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது. இதற்காக, அறிவிப்பில் உள்ள
அனைத்து அயிட்டங்களின் மீது மின்னணு முறையில் பங்குதாரர்கள்
வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்காக மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு நேஷனல்
செக்யூரிடீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட்(‘‘NSDL’’)டுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில்
கம்பெனி கையெழுத்திட்டுள்ளது.
(c) கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்படும்
மற்றும் கூட்டத்தில் ஆஜராகும் உறுப்பினர்கள் த�ொலைதூர மின்னணு
வாக்குப்பதிவின் மூலம் ஏற்கனவே அவர்களின் வாக்குகளை பதிவு
செய்யாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை
உள்ளது. வாக்குச்சீட்டு முறையில் வாக்களிக்கும்போது, மின்னணு முறையில்
வாக்குகளை பதிவு செய்த பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு
மூலம் வாக்களிக்க முடியாது என்பதை கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் வைத்துள்ள பங்குகள்
விகிதத்தில் பங்குதாரர்களின் வாக்குரிமை இருக்கும்.
(d) கூட்டத்திற்கு முன்பாக மின்னணு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள்,
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை
கிடையாது.
(e) கட் ஆப் தேதியான 26 ஜூலை, 2018 அன்று உறுப்பினர்/பயனுள்ள
உரிமையாளர் (மின்னணு முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள்
விஷயத்தில்) பெயர்களில் பதிவு செய்துள்ள பங்குகளின் செலுத்தப்பட்ட
மதிப்பு அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் உரிமை கணக்கிடப்படும். கட்
ஆப் தேதியான 26 ஜூலை, 2018 அன்று உறுப்பினர் பதிவேடு அல்லது
டெபாசிட்டரிகளினால்
பராமரிக்கப்படும்
பயனுள்ள
உரிமையாளர்
பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களில் உள்ள நபர் த�ொலைதூர
மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை
பெறலாம்.
(f) அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை பெற்று
கம்பெனியின் உறுப்பினர் ஆனவர் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான
26 ஜூலை 2018 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர் அவர்களின்
folio No./DP ID and Client ID குறிப்பிட்டு isdho@oberoigroup.com;
evoting@nsdl.co.in or asimsecy@gmail.com (‘‘ஆராய்வாளர்’’) அவர்களுக்கு
இமெயில் அனுப்பி லாகிங் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக்
க�ொள்ளலாம். எனினும் நீங்கள் த�ொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு
ஏற்கனவே NSDL–ல் பதிவு செய்திருந்தால், தற்போதைய உபய�ோக ஐடி
மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். ஒருவேளை
நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மறந்திருந்தால், www.evoting.nsdl.com–ல் உள்ள
"Forget User Details/Password" என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி உங்கள்
பாஸ்வேர்டை மீட்டமைக்கலாம்.
(g) மின்னணு வாக்குப்பதிவு 31 ஜூலை  2018 (இந்திய நேரப்படி காலை 
9.00 மணி) த�ொடங்கி 3 நாட்கள் நடக்கும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு
2 ஆகஸ்ட் 2018 (இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணி) முடிவடைகிறது.
அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு NSDL–லினால் முடக்கப்படும்.
உறுப்பினர்கள் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது வாக்களித்து விட்டால் பின்னர்
அதனை மாற்ற முடியாது. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான விவரமான
செயல்முறைகள்/அறிவுறுத்தல்கள் ஆகியவை வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்ட
அறிவிப்பில் உள்ளது. ஏதாவது சந்தேகம் அல்லது குறை இருப்பின் அது
குறித்து பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை
அணுகலாம் அல்லது https://www.evoting.nsdl.comல் படியிறக்க பிரிவில்
உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான த�ொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபய�ோக
கையேட்டை பார்வையிடலாம்.
(h) குறைகளை தீர்க்க அணுக வேண்டிய ப�ொறுப்பான நபர் பற்றிய விவரங்கள்
கீழே தரப்பட்டுள்ளன:
i)
வாக்குசீட்டு மூலம் ஓட்டுப்பதிவு:
		
திரு. தேஜஸ்வி தீட்சித்
		
உதவி கம்பெனி செயலாளர்
		
EIH லிமிடெட், கார்ப்பரேட் அலுவலகம்:
		
7, ஷாம் நாத் மார்க், டெல்லி–110 054.
		
இமெயில்: tejasvi.dixit@oberoigroup.com
		த�ொலைபேசி: 011 2389 0505; பேக்ஸ்: 011 2389 0575
ii)
மின்னணு வாக்குப்பதிவு:
		
திரு. அமித் விஷால்
		நேஷனல் செக்யூரிடீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL)
		
டிரேட் வேர்ல்ட் – A விங், கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட்
		ல�ோயர் பரேல், மும்பை–400 013
		
இமெயில்: amitv@nsdl.co.in ப�ோன்: 022 2499 4360
(i) 	சட்டப்பிரிவு 91, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள்
2014, விதி 10ன் மற்றும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்சேஞ் ப�ோர்டு ஆப்
இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள்
2015, விதி 42ன்படி வருடாந்திர ப�ொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதைய�ொட்டி
கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள்
வெள்ளிக்கிழமை, 27 ஜூலை, 2018 முதல் ஞாயிறுக்கிழமை, 29 ஜூலை,
2018 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.
EIH அச�ோசியேட்டட் ஹ�ோட்டல்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
இடம்: க�ொல்கத்தா	
இந்த்ராணி ரே
தேதி : 10 ஜூலை, ௨௦18		
கம்பெனி செயலாளர்

இயக்குனர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி,
அண்ணா பல்கலைக்கழக பதிவாளர்
எஸ்.கணேசன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.

20 வரை அவகாசம்

நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அமைச்சர்
அன்பழகன்
செய்தியாளர்களிடம்
கூறுகையில்,
பல்கலைக்
கழக
மானியக்குழு
(யுஜிசி)
விவகாரத்தில், மாநில அரசுகளின்
கருத்துகளைத் தெரிவிக்க, வரும்
20ம் தேதி வரை கால அவகாசம்
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்குள்
தமிழக அரசின் கருத்துகள் அடங்கிய
அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும். தமிழக
அரசைப் ப�ொருத்தவரை யுஜிசி என்ற
தன்னாட்சி அமைப்பு அப்படியே
த�ொடர வேண்டும் என்பதுதான்
நிலைப்பாடு. யுஜிசியை உயர் கல்வி
ஆணையமாக
மாற்றக்
கூடாது.
பல்கலைக் கழக மானியக் குழு
த�ொடர்ந்து செயல்பட மத்திய அரசு
அனுமதிக்க வேண்டும். இது குறித்து
மத்திய அரசிடம் எங்களது கருத்தைத்
தெரிவிப்போம். அதற்கான அறிக்கை
தயார் நிலையில் உள்ளது.
இவ்வாறு
அமைச்சர்
கே.பி.
அன்பழகன் தெரிவித்தார்.

கண்ணமங்கலம் ஏரியில் குடிமராமத்து பணிகள்:
அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் நேரில் ஆய்வு
ஆரணி, ஜூலை 11–
ஆரணி
அருகே
குன்னத்தூர்
தடுப்பணை
மற்றும் கண்ணமங்கலம் ஏரி
உள்ளிட்ட
குடிமராமத்து
பணிகள்
ரூ.1.50
க�ோடி
மதிப்பீட்டில் சீரமைப்பு திட்ட
பணிகளை
அதிகாரிகளுடன்
சென்று
அமைச்சர்
சேவூர்
எஸ்.
ராமச்சந்திரன்
நேரில்
பார்வையிட்டு ஆய்வுசெய்து
பணிகளை விரைந்து முடிக்க
அறிவுறுத்தினார்.
மேலும்
செண்பகத்தோப்பு
அணை
மறுசீரமைப்பு பணிக்கு ரூ.34
க�ோடி ஒதுக்கியுள்ளதாக அமைச்சர்
தெரிவித்தார்.
திருவண்ணாமலை
மாவட்டம்
ஆரணி
அடுத்த
குன்னத்தூர்
பகுதியில் உள்ள கமண்டலநாகநதி
குறுக்கே உள்ள தடுப்பணையில்
மறுசீரமைப்பு பணிகளான மதகு
சரிசெய்தல், கால்வாய் தூர்வாருதல்
உள்ளிட்ட மற்றும் கண்ணமங்கலம்
ஏரி
ஆழப்படுத்தி
தூர்வாருதல்
நீர்வரத்துக்கால்வாய்
தூர்வாருதல்
உள்ளிட்ட ரூ 1.50 க�ோடி மதிப்பில்
குடிமராமத்து
திட்டப்பணிகள்
நடைபெற்று வருகின்றது.
இதனை இந்து சமய அறநிலையத்
துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ்.
ராமச்சந்திரன்
அதிகாரிகளுடன்
நேரில்
சென்று
பார்வையிட்டு
ஆய்வு செய்து பணிகளை விரைந்து

Stressed Assets Management Branch

முதல் தளம், உள்ளூர் தலைமை அலுவலகம், செக்டார்–17–ஏ சண்டிகார்–160 017

சுவாதீனம் எடுத்த அறிவிப்பு

(கடனீட்டுச் ச�ொத்துக்கள் மீதான உரிமை (அமலாக்க) விதிகள் 2002 விதி 8 (1) ன் கீழ்)

பதிவு அலுவலகம்: எண். 67, பழைய எண். 28–ஏ, கதவு எண். G-–3,
எல்டாம்ஸ் ர�ோடு, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை–600 018.

TELEPHONE +91 44 42030149, FAX +91 44 24328452
WEBSITE: www.tcms.bz; e-mail: Invesotrs@tcms.bz CIN: L74210TN1986PLC012791

அறிவிப்பு
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(கம்பெனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30ன்படி)
கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு
மாற்ற செய்தித்தாள்களில் வெளியிடப்பட வேண்டிய விளம்பரம்

மத்திய அரசு முன்பாக பிராந்திய இயக்குனர், தென்பிராந்தியம்
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 13 (4)
மற்றும் கம்பெனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30 (6) (a)ன்
விஷயத்தில்
மற்றும்
காதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டிரேடிங்க் கம்பெனி பிரைவேட்
லிமிடெட் விஷயத்தில், பதிவு அலுவலகம், பழைய எண். 60, புதிய
எண். 30 28வது குறுக்கு தெரு, இந்திரா நகர், சென்னை–600 020.
மனுதாரர்
29.06.2018 அன்று நடைபெற்ற அசாதாரண ப�ொதுக்கூட்டத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்ட சிறப்பு தீர்மானத்தின்படி, கம்பெனியின் பதிவு
அலுவலகத்தை
‘‘தமிழ்நாடு
மாநிலத்திலிருந்து
மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்து’’க்கு மாற்றுவதற்காக கம்பெனியின் மெம�ோரண்டம் ஆப்
அச�ோசியேஷனில் திருத்தம் செய்வதை உறுதி செய்ய கம்பெனிகள் சட்டம்
2013, பிரிவு 13ன்கீழ் மத்திய அரசுக்கு விண்ணப்பம் ஒன்றை தாக்கல்
செய்ய கம்பெனி திட்டமிட்டுள்ளது என்று ப�ொதுமக்களுக்கு இதன் மூலம்
அறிவிக்கப்படுகிறது.
கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தை மாற்றும் திட்டத்தினால் எவரது
நலமேனும் பாதிக்கப்படுவதாக கருதுவாராயின் பாதிக்கப்படும் நலன்
மற்றும் எதிர்ப்பதற்கான காரணத்தை அபிடவிட்டுடன் இணைத்து
நேரடியாகவ�ோ அல்லது பதிவுத்தபால் மூலம�ோ பிராந்திய இயக்குனர்,
தென் பிராந்தியம், 5வது தளம், சாஸ்திரி பவன், 26, ஹாட�ோஸ் சாலை,
சென்னை–600 006 அவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு வெளியான பதினான்கு
நாட்களுக்குள் அனுப்ப வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை கீழ்கண்ட
முகவரியில் உள்ள மனுதாரர் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்திற்கும்
அனுப்ப வேண்டும்.
மனுதாரர் சார்பாக
காதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டிரேடிங்க்
கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட்
தேதி: 11.07.2018
அப்துல் ரசாக் கஞ்ச்
இடம்: சென்னை	
(இயக்குனர்–02414699)

படிவம் எண். INC-26

(கம்பெனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30ன்படி)
கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு
மாற்ற செய்தித்தாள்களில் வெளியிடப்பட வேண்டிய விளம்பரம்

மத்திய அரசு முன்பாக பிராந்திய இயக்குனர், தென்பிராந்தியம்
கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 13 (4)
மற்றும் கம்பெனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30 (6) (a)ன்
விஷயத்தில்
மற்றும்

ப்ரீமியர் மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் விஷயத்தில், பதிவு
அலுவலகம், பழைய எண். 60, புதிய எண். 30 28வது குறுக்கு தெரு,
இந்திரா நகர், சென்னை–600 020, மனுதாரர்
29.06.2018 அன்று நடைபெற்ற அசாதாரண ப�ொதுக்கூட்டத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்ட சிறப்பு தீர்மானத்தின்படி, கம்பெனியின் பதிவு
அலுவலகத்தை
‘‘தமிழ்நாடு
மாநிலத்திலிருந்து
மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்து’’க்கு மாற்றுவதற்காக கம்பெனியின் மெம�ோரண்டம் ஆப்
அச�ோசியேஷனில் திருத்தம் செய்வதை உறுதி செய்ய கம்பெனிகள்
சட்டம் 2013, பிரிவு 13ன்கீழ் மத்திய அரசுக்கு விண்ணப்பம் ஒன்றை
தாக்கல் செய்ய கம்பெனி திட்டமிட்டுள்ளது என்று ப�ொதுமக்களுக்கு
இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தை மாற்றும் திட்டத்தினால் எவரது
நலமேனும் பாதிக்கப்படுவதாக கருதுவாராயின் பாதிக்கப்படும் நலன்
மற்றும் எதிர்ப்பதற்கான காரணத்தை அபிடவிட்டுடன் இணைத்து
நேரடியாகவ�ோ அல்லது பதிவுத்தபால் மூலம�ோ பிராந்திய இயக்குனர்,
தென் பிராந்தியம், 5வது தளம், சாஸ்திரி பவன், 26, ஹாட�ோஸ்
சாலை, சென்னை–600 006 அவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு வெளியான
பதினான்கு நாட்களுக்குள் அனுப்ப வேண்டும். அதன் நகல் ஒன்றை
கீழ்கண்ட முகவரியில் உள்ள மனுதாரர் கம்பெனியின் பதிவு
அலுவலகத்திற்கும் அனுப்ப வேண்டும்.
மனுதாரர் சார்பாக
ப்ரீமியர் மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்
தேதி: 11.07.2018
அப்துல் ரசாக் கஞ்ச்
இடம்: சென்னை
(இயக்குனர்–02414699)

முடிக்க அதிகாரிகளை அமைச்சர்
அறிவுறுத்தினார். இந்த திட்டத்தினால்
சேவூர் இரும்பேடு அக்ராபாளையம்
இராட்டினமங்கலம்
அடையபுலம்
உள்ளிட்ட 28 கிராம ஏரிகள் மூலமாக
ஆயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்கள்
பாசன வசதி பெறும்.
மேலும்
அமைச்சர்
செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில்,
தமிழக
முதலமைச்சர்
தமிழக
அளவில் குடிமராமத்து பணிகளை
த�ொடங்கி
வைத்து
நடைபெற்று
வருகிறது. தற்போது ஆரணி சட்டமன்ற
த�ொகுதியில் எஸ்.வி. நகரம் பகுதியில்
உள்ள கமண்டலநாகநதியின் குறுக்கே
மற்றும் இராந்தம் பகுதியில் ரூபாய்
10 க�ோடி மதிப்பில் புதியதாக
தடுப்பணைகள் கட்டப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்

30 ஏரிகள், 2 அணைக்கட்டுகள்,
2 வழங்கு கால்வாய்கள் என
ம�ொத்தம் 34 பணிகள் ரூ.8 க�ோடியே
50 லட்சத்தில் நடைபெறுவதாக
தெரிவித்தார்.
மேலும்
செண்பகத்தோப்பு
அணை மறுசீரமைப்பு பணிக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட
ரூ.10
க�ோடி
மதிப்பீடுத�ொகை
பற்றாக்குறை
காரணமாக தற்போது 34 க�ோடியாக
மதிப்பீடு
த�ொகை
உயர்த்தி
மதிப்பீடு தயார் செய்து நிர்வாக
அனுமதிக்கு
அனுப்பப்பட்டு
உள்ளதாகவும் அனுமதி பெற்று
பணிகள் விரைவில் த�ொடங்கும்
என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அரசு
கூடுதல் வழக்கறிஞர் கே.சங்கர், நகர
அம்மா பேரவை நிர்வாகி பாரி பி.
பாபு, ஆரணி ஒன்றிய செயலாளர்
பி.ஆர்.ஜி. சேகர், மேற்கு ஆரணி
ஒன்றிய செயலாளர் அரையாளம் எம்.
வேலு, மாவட்ட எம்ஜிஆர் மன்ற
துணை செயலாளர் எஸ்.சுந்தரமூர்த்தி,
முன்னாள் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள்
க�ொளத்தூர் பி.திருமால், புங்கம்பாடி
பி.சுரேஷ், நகர பாசறை நிர்வாகி
அகிலேஷ் பி.ஜி.பாபு, பிஸ்கட் கே.
குமரன், பையூர் ஆர். சதீஷ்குமார்,
இ.பி.நகர் குமார், ஒன்றிய பிரதிநிதி
புலவன்பாடி
ஆர்.சுரேஷ்ராஜா
உள்ளிட்ட கழக நிர்வாகிகள் கலந்து
க�ொண்டனர்.

ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா

டுவென்டிபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி மானேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்

SEBI (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி
29 (1) (ஏ) மற்றும் 47ன்படி கீழ்க்கண்டவை குறித்து பரிசீலிப்பதற்காக கம்பெனியின்
இயக்குனர்கள் குழு கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 19 ஜூலை 2018 அன்று மாைல 4.00
மணிக்கு கம்பெனியின் கார்ப்பரேட் அலுவலகம், கிரீஸ் ஹவுஸ், ஜகாரியா பந்தர்
ர�ோடு, சேவ்ரி–மேற்கு, மும்பை–400 015ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம்
அறிவிக்கப்படுகிறது.
1. 30 ஜூன், 2018–ல் முடிந்த காலாண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை
முடிவுகளை பரிசீலித்து பதிவு செய்தல்.
கம்பெனியின் இணைய தளம் www.tcms.bz மற்றும் மும்பை ஸ்டாக் எக்சேஞ்சின்
இணையதளம் www.bseindia.com மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா,
மும்பை இணையதளம் www.nseindia.comல் இந்த அறிவிப்பு உள்ளது.
குழுவின் ஆணைப்படி
டுவென்டிபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி மானேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டுக்காக
இடம்: சென்னை
ஒப்பம்/– (A.V.M. சுந்தரம்)
தேதி : 10 ஜூலை 2018
கம்பெனி செயலாளர்
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கீழே கைய�ொப்பமிட்டுள்ள ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, எஸ்ஏஎம் கிளை, முதல் தளம், உள்ளூர்
தலைமை அலுவலகம், செக் 17–ஏ, சண்டிகார் அவர்கள், 2002-ம் ஆண்டு கடனீட்டுச் ச�ொத்துக்களை ர�ொக்கமாக்குதல் மற்றும் நிதி
ச�ொத்துக்களை சீரமைத்தல் மற்றும் கடனீட்டுச் ச�ொத்து மீதான உரிமை அமலாக்கச் சட்டத்தின் கீழும் (சட்ட எண். 54 ஆப் 2002),
மேற்சொன்ன சட்டத்தின் 13(12)வது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் கீழும், 2002ம் ஆண்டு கடனீட்டுச் ச�ொத்துக்கள்
மீதான உரிமை (அமலாக்க) விதிகள், 3-வது விதிமுறைக்கு ஏற்ப கடன்தாரர் மெசர்ஸ் ஸ்பெர்ரி பிளாஸ்ட் லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்,
பிஎம் ஹவுஸ், எச்–88ஏ, கீர்த்தி நகர், புதுடெல்லி, பின்கோடு–110 015 மற்றும் ஒர்க்ஸ் (1) மனை –16 மற்றும் 3ஏ உத்யோக் விஹார்,
ந�ொய்டா, கவுதம் புத் நகர், உத்தரபிரதேசம், பின்கோடு–201 306, (2) டி–29, 30 மற்றும் 31, சிப்காட் புட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ்
பார்க், கிராமம்–இருங்காட்டுக்கோட்டை, தாலுக்கா–ஸ்ரீபெரும்புதூர் மாவட்டம்–காஞ்சிபுரம், சென்னை மற்றும் (3) சந்து–5, இபிஐபி,
சிட்கோ, பாரி பிராமண சம்பா, ஜம்மு (ஜெ அண்ட் கே) மற்றும் அதன் இயக்குனர்கள்/உத்தரவாததாரர்கள் ஸ்ரீ விக்ரம் ஜெயின்
தந்தை பெயர் நவால் மால் ஜெயின், ஸ்ரீ நவால் மால் ஜெயின் தந்தை பெயர் ஸ்ரீ உத்தம் சந்த் ஜெயின், திருமதி நாராயணா ஜெயின்
கணவர் பெயர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விக்ரம் ஜெயின், திருமதி. தமயந்தி ஜெயின் கணவர் பெயர் ஸ்ரீ நவால் மால் ஜெயின் அனைவரின் இருப்பிடம்
அபார்ட்மெண்ட் எண். –0022801, சன் க�ோர்ட் அபார்ட்மெண்ட், டவர் எண்–2, பிளாக்–ஜி, ஜெபீ க்ரீன்ஸ், சுராஜ்பூர் கஸ்னா ர�ோடு,
கிரேட்டர் ந�ொய்டா (உபி), மெசர்ஸ் வினீத் தெர்மோபேக் பிரைவேட் லிமிடெட் அதன் இயக்குனர் மூலமாக பதிவு அலுவலகம்,
பிஎம் ஹவுஸ், எச்–88ஏ, கீர்த்தி நகர், புதுடெல்லி, பின்கோடு–110 015 மற்றும் ஸ்ரீ விக்ரம் ஜெயின் (எச்யூஎப்) குடியிருப்பு எண்.
ஏ–42, கீர்த்தி நகர், புதுடெல்லி பின்கோடு–110 015 (இனி கடன்தாரர் மற்றும் உத்தரவாதாரர்கள் சேர்த்து ‘‘கடன்தாரர்கள்’’ என்று
குறிப்பிடப்படுவர்) ஆகிய�ோருக்கு மேற்சொன்ன சட்டப்பிரிவு 13(2)ன் கீழ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவினால் அனுப்பபப்பட்ட
19.04.2018 தேதியிட்ட டிமாண்ட் ந�ோட்டீசில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 29.03.2018 அன்று வரை செலுத்த வேண்டிய த�ொகை ரூ.
169,71,81,830.17–ஐ (நூற்றுஅறுபத்தொன்பது க�ோடியே எழுபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்துஓராயிரத்து எண்ணூற்றுமுப்பது மற்றும்
பதினேழு பைசா மட்டும்) மற்றும் 30.03.2018லிருந்து மேற்சொன்ன த�ொகை மீது ஒப்பந்தப்படியான விகிதத்தில் மேலும் வட்டி
மற்றும் செலவுகள், கட்டணங்களை மேற்சொன்ன டிமாண்ட் ந�ோட்டீஸ் கிடைத்த 60 நாட்களுக்குள் திரும்ப செலுத்துமாறு கேட்டுக்
க�ொண்டிருந்தார்.
கடன்தாரர்கள் மேற்சொன்ன த�ொகையை திரும்பச் செலுத்த தவறியதால் கடன்தாரர்களுக்கு குறிப்பாகவும் மற்றும் ப�ொதுமக்களுக்கு
ப�ொதுவாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது யாதெனில் கீழே கைய�ொப்பமிட்டுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியானவர், கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள
ச�ொத்தை மேற்சொன்ன சட்டத்தின் பிரிவு 13(4)ன்கீழ் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படியும், மேற்சொன்ன விதிகள், 8வது
விதிமுறைக்கு இணங்கவும் 5 ஜூலை 2018 அன்று சுவாதீனம் எடுத்துக் க�ொண்டார்.
கடன்தாரர்கள் மற்றும் உத்தரவாததாரர்களுக்கு குறிப்பாகவும், ப�ொதுமக்களுக்கு ப�ொதுவாகவும் எச்சரிக்கப்படுவது யாதெனில்,
சுவாதீனம் எடுத்துக் க�ொண்ட இந்த ச�ொத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் திரும்ப செலுத்த வேண்டிய த�ொகை ரூ.
169,71,81,830.17–ஐ (நூற்றுஅறுபத்தொன்பது க�ோடியே எழுபத்தோரு லட்சத்து எண்பத்துஓராயிரத்து எண்ணூற்றுமுப்பது மற்றும்
பதினேழு பைசா மட்டும்) மற்றும் 30.03.2018 முதல் எதிர்கால வட்டி மற்றும் இதர கட்டணங்களுக்கும் பிணையமாக உள்ளது
என்பதால், யாரும் கீழ்க்கண்ட ச�ொத்து த�ொடர்பாக எந்தவித வில்லங்கமும் மற்றும் த�ொடர்புகளையும் வைத்துக் க�ொள்ளக் கூடாது
என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
ஈடுபெற்ற ஆஸ்திகளை மீட்க ப�ோதிய காலம் உள்ளது என்பதை சட்டப்பிரிவு 13–ன் துணைப் பிரிவு (8)ன்படி கடன்தாரரின்
கவனத்திற்கு க�ொண்டு வரப்படுகிறது.

அசையும்/அசையா ச�ொத்துக்களின் விவரம்
1. 	த�ொழிற்சாலை வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து வகையான யந்திரங்கள், பர்னிச்சர்கள், ஸ்டாக்குகள் உள்பட பிக்சர்ஸ் (கச்சாப்
ப�ொருள், செமி பினிஷிட் ப�ொருட்கள் மற்றும் பினிஷ்ட் ப�ொருட்கள்) மற்றும் அதன் துண்டுகளும் பகுதிகளும்.
2. குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களில் உள்ள அனைத்து வகையான நிலையான ஆஸ்திகள் மற்றும் நடப்பு ஆஸ்திகள், அந்த
ச�ொத்துக்களின் மீதான செல்லத்தக்க பத்திரங்களை கம்பெனி வைத்துள்ளது மற்றும் வரம்பு காலத்திற்குள் கம்பெனியின்
உரிமை இருக்கும்.
3. டி–29, 30 மற்றும் 31, இருங்காட்டுக்கோட்டை, சென்னை, தமிழ்நாடு–600 056ல் அமைந்துள்ள த�ொழிற்சாலை மனை மற்றும்
த�ொழிற்சாலை ஷெட்டுகள், கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்புகள் விஸ்தீரணம் 3 ஏக்கர்கள். மெசர்ஸ் ஸ்பெர்ரி பிளாஸ்ட் லிமிடெட்
பெயரில் உள்ளது. சர்வே எண். 256 மற்றும் 274, 275 பதிவு எண். 2126 தேதி 20.02.2006 மற்றும் பதிவு எண். 23876 தேதி
08.12.2006.
இடம்: இருங்காட்டுக�ோட்டை
தேதி 07.07.2018
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி

